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Hold sommerferie
i eget sommerhus

Se mere på 
NOVASOL.DK

325,-
OPLEV DANMARKS FØDSEL
pr. person ved 2 voksne + 2 børn fra kr. 

Prisen er inkl. entré til Geocenter Møns Klint, 1 overnatning 
i familieværelse på Bakkelund Bed & Breakfast på Møn for 
2 voksne og 2 børn (3-11 år). 
Der kan bestilles andet antal, f.eks 1 voksen, 2 børn m.v.

Mulighed for tilkøb af pakke med entré til Middelaldercentret + 
Danmarks Borgcenter til i alt 200,- pr. person.

923,-
Middelaldercentret + Danmarks Borgcenter 
+  Hotel Søpark i Maribo pr. person fra kr. 

Se mere og book på danskø-ferie.dk eller ring på 69 91 16 51

Én overnatning i delt dobbeltværelse på det smukt 
beliggende Hotel Søpark, inkl. morgenbuff et, entré til 
Middelaldercentret og Danmarks Borgcenter.

Besøg Geocenter Møns Klint, og bo på 
det charmerende Bakkelund B&B

I måneder har forhandlingerne været
låst fast i diskussioner om komplice-
rede reformer. Men nu, hvor Græken-

land er få dage fra fallit, er det paradoksalt
nok de mest simple ting, der tilsyneladen-
de spærrer for en redning.

I aftes mødtes de 19 eurolandes stats- og
regeringsledere til et hasteindkaldt krise-
møde for at finde en løsning, men inden
mødet afblæste Tysklands kansler alt håb

om, at mødet ville føre
til en løsning.

»Fundamentet er ik-
ke klar til en aftale«, sag-
de Angela Merkel i en
meget kort udtalelse,
inden hun gik ind til
mødet.

Søndag havde en EU-
talsmand ellers sagt, at

den græske regering havde fremsendt et
udspil, som gav et godt fundament til at
finde en løsning. I de efterfølgende timer
gik der imidlertid for alvor forvirring i
forhandlingerne.

Den græske regering sendte nemlig et
opdateret udspil mandag morgen, og
dermed var der ikke tid til, at de instituti-
oner, som har lånt grækerne penge, kun-
ne regne på grækernes forslag, inden
gårsdagens møder begyndte. 

»Vi har modtaget forslagene meget
sent. På grund af den meget korte tid, in-
stitutionerne har haft til at kigge på for-
slagene, har de ikke kunnet givet os en dy-
bere forståelse af dem. De har givet os et
førstehåndsindtryk«, sagde Jeroen Dijs-
selbloem, som er formand for eurolande-
nes finansministre. 

Han udskød dermed alle egentlige be-
slutninger til senere på ugen for at give
embedsfolk fra EU og Den Internationale
Valutafond (IMF) tid til at tygge Græken-
lands forslag igennem.

Udtalelsen kom, efter at han havde
holdt møde med eurolandenes finansmi-

nistre for at forberede et løsningsforslag
til aftenens topmøde. Før finansminister-
mødet udtrykte flere landes ministre de-
cideret vrede over den græske regerings
håndtering af situationen.

Grækenland er uger fra fallit
Grækenlands økonomi har kurs mod af-
grunden, fordi landet er massivt forgæl-
det og kun lever videre på nødlån fra EU
og IMF, som udløber ved udgangen af
denne måned. EU og IMF har stillet krav
til Grækenland om, at landet skal gen-

nemføre reformer, hvis lånene skal for-
længes, men Grækenlands regering afvi-
ser en række af kravene. Striden står især
om det græske pensionssystem, som re-
geringen afviser at skære markant ned
på.

Ifølge en lækket version af det udspil,
grækerne har sendt til de andre lande, går
grækerne med til at sætte momsen op på
en række varer og tjenester. Dermed imø-
dekommer de krav fra långiverne. 

Desuden går de med til en vis grad af
udfasning af efterløn og pensionstillæg.
Sidstnævnte er dog næppe nok til at til-
fredsstille kreditorerne, mener flere iagt-
tagere. 

»Vi er ikke overraskede over dagens for-
løb og vurderer fortsat, at de to parter er
for langt fra hinanden til at nå en aftale,
uden at det først er kommet til et større

sammenbrud i græsk økonomi«, siger
cheføkonom Ulrik Bie fra Nykredit Mar-
kets i en kommentar og fortsætter:

»Det er dog også klart, at der er mere
konkret indhold at arbejde med end i tid-
ligere forslag, der kunne afvises ved mod-
tagelsen«.

Han hæfter sig særligt ved, at grækerne
angiveligt går med til en nedbringelse af
pensionsudgifterne.

»Det er den mest effektive måde at kon-
trollere de offentlige udgifter på på læn-
gere sigt, og fordi det græske pensionssy-
stem er grundlæggende finansielt uhold-
bart«.

Nej til øget moms på el
Ifølge det lækkede forslag afviser græker-
ne imidlertid fortsat at forhøje momsen
på elektricitet, og det er et stort problem,

påpeger Bie: »Det har vist sig at være en af
de få effektive skattekilder, hvor tiltag
rent faktisk har haft en effekt. Netop der-
for er der også så stor modstand hos græ-
ske regeringer«, siger Ulrik Bie. 

Han forventer ikke, at långiverne vil ac-
ceptere Grækenlands forslag om i stedet
at øge beskatning af høje indkomster og
virksomheder.

Ekspert tror på halvbagt løsning
En græsk økonomisk ekspert tror på, at
der trods uenighederne vil komme en løs-
ning til sidst. Det vil blot ikke være den
løsning, parterne håber på.

»Grækenland vil ’foregive’ at lave nogle
af de reformer, kreditorerne kræver, og
kreditorerne vil ’foregive’ at tro på, at
Grækenland gennemfører disse refor-
mer, sådan at de nødvendige midler til at

afdrage på gælden og en indsprøjtning af
likviditet vil blive givet til Grækenland«,
siger Eleni Panagiotarea, der er økonom
og forsker ved den græske tænketank Eli-
amep.

Blandt årsagerne til denne vurdering
er, at USA ikke vil tillade en situation, hvor
verdensøkonomien igen braser sammen.

»USA er bekymret for, at Grækenland
kan forvandle sig til et nyt Lehman, og

derfor presser USA
på for en aftale«.

Hun henviser
dermed til den
amerikanske fi-
nansgigant Leh-
man Brothers, som
den amerikanske
regering i 2008 lod
gå konkurs, hvoref-
ter verdens finans-
markeder frøs til
og udløste den fi-
nanskrise, som si-
den satte gang i kri-
ser verden over.

Så sent som søn-
dag var den ameri-
kanske finansmini-
ster, Jacob Lew, ude
med en advarsel
om, at en løsning
på den græske
gæld må findes. 

Han understregede, at det kan få alvor-
lige konsekvenser for både Europa og
især Grækenland, hvis en løsning ikke fin-
des. 

»I Grækenland vil konsekvenserne af en
fiasko (i forhandlingerne, red.) betyde
forfærdelig, forfærdelig nedtur«, sagde Ja-
cob Lew i et interview med CNN.

Trods de dystre udsigter er en mere reel
løsning på den græske krise kun reali-
stisk, hvis den græske regering begynder
at koncentrere sig om at finde løsninger
på de reelle økonomiske problemer i ste-
det for at skændes med EU, mener Eleni
Panagiotarea.

»Vi har nu haft 5 år med krise, 2 rednin-
ger – og stadig ingen plan, som er vores
egen. Nu er vi formentlig på vej mod den
tredje redning, og vi har stadig ingen
plan«, siger Eleni Panagiotarea og fortsæt-
ter: »Det ville også kræve, at Grækenlands
kreditorer siger, hvad de vil stille op med
Grækenlands uholdbare gæld, og hvor se-
riøse de er med en investeringspakke«.

Topmødet i aftes var fortsat i gang ved
redaktionens afslutning.
per.thiemann@pol.dk

Græsk gældskrise

Parterne kæmper til det 
sidste for at løse grækernes
gældskrise, men i går blev
en simpel fejl angiveligt
skyld i, at 19 europæiske 
ledere ikke kunne træffe 
beslutning om en redning.

Frygt og forvirring i grækernes 11. time

MØRKE SKYER. Meget symbolsk
trækker uvejret sammen over Akropolis
i går, dog med et enkelt solstrejf.
Men den græske økonomi kom ikke
meget nærmere en redning i går. 
Foto: Petros Giannakouris/AP
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Disse datoer kan afgøre
Grækenlands fremtid
De kommende uger ventes at blive 
tiden, hvor Grækenland enten går fallit 
eller indgår en ny aftale om landets 
økonomi. Ved månedens udgang udløber 
den økonomiske redningspakke, som 
hidtil har holdt Grækenland flydende, 
og den bliver kun forlænget, hvis landet 
betaler af på sin gæld og bøjer sig for 
kreditorernes krav om reformer.

Senest
25. juni

25.-26.
juni

Eurolandenes
finansministre mødes 

Efter at et møde i går endte 
uden resultat, skal ministrene 
mødes igen, inden et topmøde 

begynder torsdag.

EU-topmøde
Alle 28 EU-landes stats- og 
regeringschefer mødes og 

kan træffe endelige 
beslutninger om

Grækenland.

30.
juni

Låneafdrag til IMF: 
11 mia. kr. 

Pengene skulle være betalt i tre 
rater hen over måneden, men
den græske regering har fået 

udsættelse til månedens udgang.

30.
juni

20.
juli

Forlængelsen af
redningspakken

til Grækenland udløber
Hvis ingen ny redningspakke er 

vedtaget, står grækerne for første 
gang i 5 år uden økonomisk nødhjælp.

Grækenland skal betale
26 mia. kr. til ECB i forbin- 

delse med et obligationsudløb
Hvis Grækenland ingen ny låneaftale har, 

ventes landet ikke at kunne betale. 
Dermed vil landet formentlig gå fallit.

Grækenland 
vil ’foregive’ 
at lave nogle 
af de reformer, 
kreditorerne
kræver, og 
kreditorerne 
vil ’foregive’ 
at tro på, at 
Grækenland
gennemfører
disse reformer
Eleni 
Panagiotarea,
forsker, 
Eliamep


